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Afirma Hermann Bonnín, respon-
sable de l’Espai Brossa, que August 
Strindberg no està prou integrat 
en el patrimoni escènic teatral. 
Per això ha impulsat l’estrena de 
Pària, una peça menor, inèdita a 
Catalunya, de l’autor suec (1849-
1912), un dels grans innovadors 
del teatre modern. Menor només 
per la seva extensió: amb prou fei-
nes 15 folis.

 Però en aquestes 15 pàgines es 
desenvolupa un text estrany, que no 
parla dels habituals fils conductors 
dramàtics: l’amor, els sentiments 
o altres passions (pel poder, pels di-
ners...). Així ho explica el director 
d’aquesta adaptació que avui arriba 
al Brossa, Jaume Melendres. Es plan-
teja, per contra, un combat ideolò-
gic, una autèntica lluita de cervells, 
entre dos personatges de qui no co-
neixem el nom. «La lectura de Pària 
provoca desconcert; gairebé fa por 

Strindberg i la 
lluita de cervells
El Brossa presenta un text de l’autor suec que 
recull un pols intel·lectual entre dos científics

durs, que han viscut de forma precà-
ria. La seva trobada arriba de forma 
casual, a casa d’un d’ells, arqueòleg. 
L’altre és un naturalista que caça i 
col·lecciona insectes, bàsicament pa-
pallones. Després de dues setmanes 
de convivència, sorgeix el conflicte 
un dia abans de la marxa del natura-
lista.

 En aquest pols, amb final tràgic, 
descobrim que l’arqueòleg vol ro-
bar i no pot. El seu contrari, però, sí 
que ha comès petits delictes. Tam-
bé s’enfronten dues concepcions 
de la vida: una que està per sobre 
del bé i del mal i s’aproxima a la fi-
gura del superhome de Nietzsche, i 
una altra que respon a una persona 
inferior, estigmatitzada, a la qual 
Strindberg al·ludeix amb el pària 
del títol.
 Melendres ha convocat dos ger-
mans actors, Enric i Carles Arquim-
bau, en el que és el seu primer tre-
ball teatral conjunt, cosa que no 
deixa de sorprendre per la seva vas-
tíssima trajectòria. «L’obra em re-
corda L’empremta, la pel·lícula de 
Mankiewicz», afirma Carles. «Jo 
destacaria el debat sobre culpabili-
tat i innocència; la lluita entre su-
perior i inferior», afegeix Enric. H

33 Cara a cara 8 Carles i Enric Arquimbau, en una escena de Pària.

representar-la», afirma Melendres, 
director, autor i professor de l’Insti-
tut del Teatre. Aquesta por resulta, a 
la vegada, un estímul per «donar un 
altre enfocament a la creació teatral 
amb un esforç d’indagació a partir 
del cos i la veu dels actors», afegeix 
Melendres.
 L’obra presenta dos científics ma-

‘PÀRIA’, UNA PEÇA INÈDITA A L’ESCENA CATALANA

Pària
3 Espai Brossa • Fins al 12 d’abril • Dimarts a 
dissabte, 21.00 h.; diumenge, 19.00 • 9 i 16 €

MARTA CERVERA
BARCELONA 

P
ropostes de dansa que tri-
omfen als festivals euro-
peus d’artistes, com la 
d’Ivanna Müller, s’alter-

naran amb la de curiosos creadors 
emergents, com Norberto Llopis i Ai-
mar Pérez Galí, en la segona edició de 
LP’09: dansa... o no, el festival que or-
ganitza el col·lectiu La Porta, a partir 
d’avui fins al 21 de març. “Són pro-

LP’09: dansa... 
o no presenta una 
trentena d’artistes 
experimentals

postes que s’obren a mirades no con-
vencionals, que busquen una nova 
relació amb el cos”, comenta Oscar 
Dasí, director de la mostra amb Car-
melo Salazar. LP’09 intenta desco-
brir al públic espectacles i creadors 
que treballen en espais perifèrics.   
 Una quarantena de creadors, 
amb més presència espanyola res-
pecte a l’anterior edició (2007), par-
ticipen en una cita amb propostes 
que s’exhibiran al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), el Mercat de les Flors (amb 
l’escenari MAC dividit en dos) i en 
espais del Raval com La Podero-
sa (Riereta, 18), la Sala Conservas 
(Sant Pau, 58) i SanRafael 14. En 
aquest últim podran veure’s els es-

pectacles per a aforaments redu-
ïts com Luz de gas, de Montse Pe-
nela, que presentarà només davant 
grups de 10 persones com a màxim. 
 
ESPAI-LABORATORI // L’àmplia progra-
mació de LP’09 s’obre aquesta nit 
(21.00 hores) al vestíbul del CCCB 
amb Nits salvatges, un espai-labora-
tori on diversos artistes posaran a 
prova les seves idees: Juan Navarro, 
col·laborador de Rodrigo García; Ve-
ra Mantero, una de les coreògrafes 
portugueses amb més projecció; 
Angélica Liddell, escriptora i actriu, 
i Mauricio González, un coreògraf 
format en dansa clàssica. Demà es 
repetirà l’experiment amb altres 
creadors com Roger Bernat i Félix 

Fernández, entre altres. El CCCB 
també acollirà projeccions dedica-
des a artistes visuals com Aggtelek, 
Annika Larsson, Rubén Santiago i 
Alejandro Vidal.
 En la resta de la programació des-
taca Deepblue, amb la seva instal-
lació Box with holes (Pati de les Dones 
del CCCB, fins al dia 14), un interes-
sant experiment sensorial, i el seu 
últim espectacle, You are here, al Mer-
cat de les Flors (dies 19 i 20). 
 Al recinte de Montjuïc es repre-
sentaran peces que requereixen una 
maquinària teatral de més enverga-
dura. Allà exhibirà Ivanna Müller, 
el seu premiat While we where holding 
it toghether (dies 14 i 15), on utilitza 
l’humor per replantejar les relaci-

Mirada a la dansa més avançada
un festival de fusió aMb altres llenguatges

ons entre la part imaginària i la fí-
sica, la part personal i la col·lectiva, 
l’intèrpret i l’espectador. Olga Me-
sa, asturiana resident a Estrasburg, 
ballarà Solo a ciegas (con lágrimas azu-
les), un tango-poema íntim (dies 12 i 
13). I la coreògrafa madrilenya Cu-
qui Jerez portarà The rehearsal (dies 
14 i 15), on experimenta amb la me-
mòria.
 A excepció del Mercat (entrades a 
10 euros), la mostra LP’09 és gratuï-
ta, però es recomana reservar plaça 
a reserves@laportabcn.com, fins a 
24 hores abans del xou. H
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TRES PROPOSTES 
3 Imatge de l’espectacle 
While we where holding it 
toghether d’Ivanna Müller 
(esquerra). Instal·lació 
Box with holes de 
Deepblue (dreta). A sota, 
Félix Fernández, un dels 
participants en la segona 
sessió de Nits Salvatges 
que se celebra demà al 
CCCB.  


